Goede kostprijzen medisch-specialistische zorg: stappen en tips
Het is belangrijk dat kostprijsgegevens van goede kwaliteit zijn. Op basis van die gegevens berekent de NZa
maximumtarieven voor behandelingen in het A-segment van de medisch-specialistische zorg. Deze tarieven zijn
onderdeel van het dbc-pakket waar zorgverzekeraars en zorgaanbieders jaarlijks over onderhandelen.

Op basis van uw aanlevering ontvangt
u benchmarkgegegevens. Deze kunt u
gebruiken om toekomstige kostprijsberekeningen te verbeteren.

Hoe kom je tot goede kostprijzen? In dit fictieve voorbeeld hebben we de belangrijkste stappen en tips voor u op
een rij gezet.
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dbc-pakket
Op basis van het dbc-pakket gaat u
met zorgverzekeraars om de tafel voor
een contract.
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Opzetten kostprijsonderzoek
1

Tijdig informeren

Kostprijs berekenen
4

Zorg ervoor dat de (medische) afdelingen, de raad van bestuur en de
accountant tijdig op de hoogte zijn
van hun rol in het proces en van het
belang van goede kostprijzen.
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Voor het onderzoek wordt gebruikgemaakt van verschillende bronnen:
zorgadministratie, financiële administratie en eventuele subadministraties. Controleer of de kwaliteit van
de bronnen op orde is. Sluiten de
kosten aan op de productie? Sluit de
zorgadministratie aan op de financiële administratie?

Betrek medische afdeling

Betrek medische afdelingen bij het
bepalen van het kostprijsmodel. Zij
kunnen belangrijke input leveren,
bijvoorbeeld: wat zijn de juiste verdeelsleutels?
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Proces goed inplannen

Plan het proces goed in: voor de
uiterlijke aanleverdatum van de NZa
(1 september) en voor de start van
de onderhandelingen met zorgverzekeraars.

Kwaliteit administraties op
orde

Controleren
7

Toets de verzamelde gegevens en
berekeningen bij de medische afdelingen. Zijn de kosten toegerekend
aan de juiste producten? Zijn de
gebruikte verdeelsleutels plausibel?
Medische afdelingen zijn geen
financiële experts, zij kunnen hierbij
ondersteuning van de financiële
experts gebruiken.
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Aansluiting kostprijsmodel en
jaarrekening

Ondersteunende software

De kostprijsexpert kan gebruikmaken
van ondersteunende software van
gespecialiseerde leveranciers.
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Tijdige accountantsverklaring
Zorg tijdig voor een accountantsverklaring (deadline 1 september).
Zonder accountantsverklaring keurt
de NZa de aanlevering af.
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Akkoord rvb

Gebruik automatische checks

Voordat u kunt aanleveren is een
akkoord van uw raad van bestuur
nodig. De raad van bestuur bevestigt
hiermee dat de kostprijzen op een
juiste wijze zijn berekend.

Feedback op proefaanlevering

Benchmarks

Maak gebruik van de automatische
checks in het NZa-aanleverformulier.
Vergelijk daarnaast de kostprijzen
met die van eerdere jaren van de
eigen instelling. Deze kunnen een
indicatie geven van de juistheid van
de berekende kostprijzen.

Let bij de kostprijsberekeningen op
de aansluiting tussen het kostprijsmodel en de financiële jaarrekening.
De accountant controleert hierop.
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Controle medische afdeling

Akkoord

Maak gebruik van de mogelijkheid
om in februari-maart 2017 een
proefaanlevering over boekjaar 2015
naar de NZa te sturen. De NZa geeft
hierop feedback.
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Leren van uitkomsten

Maak gebruik van benchmarks en
de terugkoppeling die de NZa levert
over de aangeleverde kostprijzen om
toekomstige kostprijsberekeningen
te verbeteren.

